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Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Інформаційний листок, що додається до упаковки: 
інформація для пацієнта 

  

Polhumin N, 100 j.m./ml, zawiesina do wstrzykiwań Полгумін Н, 100 МО/мл, суспензія для ін'єкцій 

Insulinum humanum Insulinum humanum 

  

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, 
ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. 

Уважно прочитайте цей листок, перш ніж приймати цей 
препарат, оскільки він містить важливу для пацієнта 
інформацію. 

− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją 
ponownie przeczytać. 

− Збережіть цей листок, щоб у разі потреби мати 
можливість прочитати його ще раз. 

− W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza 
lub farmaceuty. 

− У разі виникнення будь-яких сумнівів, зверніться до 
лікаря або фармацевта. 

− Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go 
przekazywać innym. Lek 

− Цей препарат призначений для конкретної особи. Його не 
можна передавати іншим особам. Препарат 

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są 
takie same. 

може завдати шкоди іншій людині, навіть за наявності 
однакових симптомів. 

− Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w 
tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w 
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz 
punkt 4. 

− Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, включаючи 
будь-які можливі побічні ефекти, не зазначені в цьому листку, 
зверніться до лікаря або фармацевта. Дивись пункт 4. 

  

Spis treści ulotki: Зміст листка: 

1. Co to jest lek Polhumin N i w jakim celu się go stosuje 1. Що таке і з якою метою приймається препарат 
Полгумін Н 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polhumin N 2. Важлива інформація перед застосування препарату 
Полгумін Н 

3. Jak stosować lek Polhumin N 3. Як приймати препарат Полгумін Н 

4. Możliwe działania niepożądane 4. Можливі побічні ефекти 

5. Jak przechowywać lek Polhumin N  5. Умови зберігання препарату Полгумін Н  

6. Zawartość opakowania i inne informacje 6. Вміст упаковки та інша інформація 

  

  

1. Co to jest Polhumin N i w jakim celu się go stosuje 1. Що таке і з якою метою приймається препарат 
Полгумін Н 

  

Polhumin N jest insuliną ludzką stosowaną w leczeniu cukrzycy. 
Insulina ta wytwarzana jest z wykorzystaniem technik genetycznych 
(rekombinacja DNA) w bakteriach Escherichia coli. Jest identyczna z 
insuliną wytwarzaną przez organizm ludzki.  

Полгумін Н – це людський інсулін для лікування цукрового 
діабету. Інсулін виробляється генетичними методами 
(технологія рекомбінантної ДНК) в бактеріях Escherichia coli. 
Він ідентичний інсуліну, який виробляється організмом 
людини.  

Insulina jest hormonem wytwarzanym w organizmie ludzkim w 
trzustce. Bierze udział w przemianach węglowodanów, tłuszczów 
i białek, powodując m.in. obniżenie stężenia glukozy (cukru) we 
krwi.  

Інсулін – це гормон, який виробляється в організмі людини 
підшлунковою залозою. Він бере участь у перетворенні 
вуглеводів, жирів і білків, викликаючи, зокрема зниження 
рівня глюкози (цукру) у крові.  

Przyczyną cukrzycy jest niezdolność trzustki do wytwarzania 
insuliny w ilościach umożliwiających kontrolę poziomu glukozy we 
krwi. 

Діабет виникає внаслідок нездатності підшлункової залози 
виробляти достатню кількість інсуліну для контролю рівня 
глюкози у крові. 

  

Polhumin N jest lekiem o pośrednim czasie działania. Oznacza to, że 
początek działania, polegający na zmniejszeniu stężenia cukru we 
krwi, występuje po ok. 1,5 godziny po wstrzyknięciu, maksimum 
działania występuje po 4-12 godzinach, a całkowity czas działania 
wynosi ok. 24 godziny. 

Полгумін Н – препарат середньої тривалості дії. Це означає, 
що початок дії для зниження рівня цукру в крові настає 
приблизно через 1,5 години після ін’єкції, максимальний 
ефект настає через 4-12 годин, а вся тривалість дії становить 
приблизно 24 години. 

Lek dostępny jest we wkładzie o pojemności 3 ml i przeznaczony 
jest do stosowania ze wstrzykiwaczem. 

Препарат поставляється в картриджах об’ємом 3 мл і 
призначений для використання зі шприц-ручкою. 
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Uwaga! Do wkładów z insuliną nie można wprowadzać innych 
preparatów. Insuliny nie należy podawać z innymi lekami w jednej 
strzykawce. 

Увага! До картриджів з інсуліном інші препарати не 
вводяться. Інсулін не можна вводити разом з іншими 
препаратами в одному шприці. 

  

  

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polhumin N 2. Важлива інформація перед застосуванням 
препарату Полгумін Н 

  

Kiedy nie stosować leku Polhumin N Протипоказання 

- jeśli pacjent ma uczulenie na tę insulinę lub którykolwiek 
z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). 

- алергія на цей інсулін або будь-які інші інгредієнти цього 
препарату (перелічені в пункті 6). 

- jeśli u pacjenta występują objawy mogące wskazywać na 
zbliżający się stan hipoglikemii (niski poziom cukru we krwi). 

- симптоми, які можуть свідчити про гіпоглікемію (низький 
рівень цукру в крові). 

  

Ostrzeżenia i środki ostrożności Застереження та запобіжні заходи 

• Jeśli obecne leczenie zapewnia dobrą kontrolę cukrzycy, 
ostrzegawcze objawy nadmiernego zmniejszenia stężenia glukozy 
(hipoglikemia – patrz niżej) we krwi mogą nie być odczuwalne. 
Należy zaplanować dokładnie pory posiłków, częstość 
podejmowania aktywności fizycznej  
i ogólny poziom aktywności. Należy także kontrolować poziom 
cukru wykonując często badanie stężenia glukozy we krwi. 

• Якщо поточне лікування забезпечує добрий контроль 
цукрового діабету, попереджувальні симптоми надмірного 
зниження концентрації глюкози (гіпоглікемії – див. нижче) у 
крові можуть не відчуватися. Слід ретельно планувати час 
прийому їжі, частоту фізичних навантажень  
і загальний рівень активності. Необхідно також контролювати 
рівень цукру у крові, часто перевіряючи концентрацію 
глюкози в крові. 

• Niektóre osoby, u których po zmianie rodzaju insuliny ze 
zwierzęcej na ludzką występowała hipoglikemia (małe stężenie 
glukozy we krwi) zgłaszały, że objawy zapowiadające hipoglikemię 
były słabiej zaznaczone lub zupełnie inne niż wcześniej. Jeżeli 
hipoglikemia pojawia się często lub występują trudności z 
rozpoznaniem objawów zapowiadających hipoglikemię, należy 
skonsultować się z lekarzem. 

• Деякі люди, у яких спостерігалася гіпоглікемія (низька 
концентрація глюкози в крові) після переходу з тваринного 
інсуліну на людський, повідомляли, що попереджувальні 
ознаки гіпоглікемії були менш вираженими або зовсім 
іншими, ніж раніше. При частих епізодах гіпоглікемії або 
труднощів з розпізнаванням попереджувальних ознак 
гіпоглікемії, слід звернутися до лікаря. 

• Zapotrzebowanie na insulinę może także zmieniać się po 
spożyciu alkoholu. 

• Потреба в інсуліні також може змінитися після вживання 
алкоголю. 

• Jeśli pacjent planuje podróż za granicę powinien o tym 
poinformować lekarza. Różnica stref czasowych może wiązać się z 
koniecznością wykonywania wstrzykiwań i spożywania posiłków  
o innej porze. 

• При плануванні виїзду за кордон, слід повідомити про це 
лікаря. Різниці в часі між часовими поясами можуть вимагати 
ін’єкції та споживання їжі  
в інший час. 

• Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek lub wątroby 
powinien o tym poinformować lekarza. Lekarz odpowiednio 
dostosuje dawkę insuliny.  

• При проблемах з нирками або печінкою, слід повідомити 
про це лікаря. Лікар відповідно підбере дозу інсуліну.  

 Należy pamiętać, że w wielu stanach chorobowych (np. choroby 
wątroby, nerek, nadnerczy, przysadki, przeziębienia) i sytuacjach 
stresowych, może dojść do znacznych wahań stężenia cukru we 
krwi, które mogą prowadzić do wystąpienia powikłań 
insulinoterapii: hipoglikemii (zmniejszony poziom cukru we krwi) 
lub hiperglikemii (zwiększone stężenie cukru we krwi).  

 Слід пам’ятати, що при багатьох захворюваннях 
(наприклад, захворюваннях печінки, нирок, надниркових 
залоз, гіпофіза, застуді) і стресових ситуаціях можуть виникати 
значні коливання рівня цукру в крові, що може призвести до 
ускладнень інсулінотерапії: гіпоглікемії (низький рівень цукру 
в крові) або гіперглікемії (високий рівень цукру в крові).  

  

Polhumin N we wkładach przeznaczony jest wyłącznie do 
podawania we wstrzyknięciach 

Полгумін Н в картриджах призначений тільки для 

podskórnych za pomocą wstrzykiwacza wielokrotnego użytku. Jeśli 
konieczne jest podanie insuliny 

підшкірних ін’єкцій за допомогою шприца-ручки 
багаторазового використання. При необхідності введення 
інсуліну 

inną metodą, należy poradzić się lekarza.  іншим способом, слід звернутися за порадою до лікаря.  

  

Zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia Шкірні реакції в місці ін’єкції 

Należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia, aby zapobiegać 
powstawaniu zmian skórnych, np. grudek pod  

Місце ін'єкції необхідно постійно змінювати, щоб запобігти 
виникненню шкірних реакцій, наприклад, щільних грудок  

powierzchnią skóry. Insulina wstrzyknięta w obszar, w którym 
występują grudki, może nie działać  

під шкірою. Інсулін, введений в ущільнену область, може не 
працювати  
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odpowiednio (patrz „Jak stosować lek Polhumin N”). Jeżeli obecnie 
insulina jest wstrzykiwana w  

належним чином (див. «Як приймати препарат Полгумін Н»). 
Якщо зараз інсулін вводиться в  

obszarze, w którym występują grudki, to przed jego zmianą należy 
skontaktować się z lekarzem. 

ущільнене місце, слід проконсультуватися з лікарем, перед 
його зміною. 

Lekarz może zalecić dokładniejsze kontrolowanie stężenia cukru we 
krwi oraz dostosowanie dawki 

Лікар може порекомендувати більш ретельно контролювати 
рівень цукру в крові та скоригувати дозу 

insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych. інсуліну або інших ліків від діабету. 

  

➢ Hipoglikemia (niedocukrzenie) może być spowodowana 
podaniem zbyt dużej dawki insuliny, w przypadku opóźnienia lub 
pominięcia posiłku, przy zmniejszonej zawartości cukrów w posiłku, 
zwiększonej aktywności fizycznej bądź zwiększonej szybkością 
wchłaniania insuliny (np. w wyniku podwyższonej temperatury 
skóry w czasie opalania lub kąpieli w gorącej wodzie). Objawami 
hipoglikemii są: nadmierne pocenie się, osłabienie, głód, kołatanie 
serca, uczucie zimna, uczucie niepokoju, drżenie rąk, zaburzenia 
widzenia, bóle głowy, a w cięższych postaciach – zaburzenia 
orientacji, drgawki, utrata przytomności. 

➢ Гіпоглікемія може бути викликана введенням занадто 
великої кількості інсуліну у разі затримки або пропущення 
прийому їжі, при знижені вмісту цукру в їжі, підвищеній 
фізичній активності або збільшенні швидкості всмоктування 
інсуліну (наприклад, внаслідок підвищення температури 
шкіри під час приймання сонячних ванн або гарячих ванн). 
Симптоми гіпоглікемії: надмірне потовиділення, слабкість, 
голод, серцебиття, відчуття холоду, відчуття тривоги, 
тремтіння рук, порушення зору, головні болі, а при більш 
важких формах – дезорієнтація, судоми, втрата свідомості. 

Uwaga! W razie powtarzającej się hipoglikemii należy 
skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny 
niedocukrzenia i ewentualnej zmiany dawkowania insuliny. Osobie 
nieprzytomnej nie wolno podawać doustnie płynów i pożywienia ze 
względu na możliwość zachłyśnięcia. Osobę nieprzytomną należy 
ułożyć na boku i natychmiast wezwać lekarza. Jeżeli leczenie 
ciężkiej hipoglikemii nie zostanie podjęte, to może ona 
spowodować przejściowe lub trwałe uszkodzenie mózgu lub śmierć. 

Увага! При багатократному виникненні гіпоглікемії слід 
звернутися до лікаря, щоб визначити причину пониженого 
рівня цукру та, якщо необхідно, змінити дозу інсуліну. 
Людині, яка втратила свідомість, не можна давати пероральні 
рідини або їжу через можливість удушення. Людину, яка 
втратила свідомість, необхідно покласти на бік і негайно 
викликати лікаря. Якщо тяжку гіпоглікемію не лікувати, вона 
може призвести до тимчасового або постійного ураження 
мозку або смерті. 

➢ Hiperglikemia. Pojawiające się w trakcie leczenia insuliną 
nieprawidłowe, podwyższone stężenie glukozy we krwi najczęściej 
jest wynikiem: nieprzestrzegania diety cukrzycowej, niewłaściwej 
insulinoterapii (mała dawka insuliny), zwiększonego 
zapotrzebowania organizmu na insulinę (choroby zakaźne, 
operacje, urazy), zmiany trybu życia (zmniejszenie aktywności 
fizycznej), jak również przyjmowania innych leków, np. doustne 
środki antykoncepcyjne, glikokortykosteroidy czy tiazydowe leki 
moczopędne. Do objawów hiperglikemii należą: nadmierne 
pragnienie, utrata apetytu, oddawanie dużych ilości moczu, uczucie 
zmęczenia, senność, suchość skóry i śluzówek. Długotrwała 
hiperglikemia może spowodować wystąpienie kwasicy ketonowej 
(zapach acetonu z ust, przyspieszenie  
i pogłębienie oddechu, obecność ciał ketonowych w moczu) lub 
śpiączki. Stwierdzenie wyżej wymienionych objawów wymaga 
natychmiastowej interwencji lekarskiej. 

➢ Гіперглікемія. Підвищений рівень глюкози в крові, який не 
відповідає нормі, що виникає під час лікування інсуліном, 
найчастіше є наслідком: недотримання дієти при діабеті, 
неправильної інсулінотерапії (низька доза інсуліну), 
підвищеної потреби організму в інсуліні (інфекційні 
захворювання, операції, травми), зміни способу життя 
(зниження фізичної активності), а також прийому інших ліків, 
наприклад, оральних контрацептивів, глюкокортикостероїдів 
або тіазидних діуретиків. Симптоми гіперглікемії: надмірна 
спрага, втрата апетиту, виділення великої кількості сечі, 
втома, сонливість, сухість шкіри та слизових оболонок. 
Тривала гіперглікемія може викликати кетоацидоз (запах 
ацетону з рота, прискорене  
і поглиблення дихання, наявність кетонів у сечі) або кому. 
Наявність наведених вище симптомів вимагає негайного 
медичного втручання. 

  

Aby uniknąć hipoglikemii lub hiperglikemii: Щоб уникнути гіпоглікемії або гіперглікемії: 

• Należy zawsze mieć przy sobie zapasowy wstrzykiwacz i wkład z 
insuliną Polhumin N. 

• Завжди необхідно мати при собі запасний шприц-ручку та 
інсуліновий картридж Полгумін Н. 

• Należy zawsze mieć przy sobie coś, co informuje innych o tym, że 
jest się chorym na cukrzycę. 

• Завжди необхідно мати при собі щось, що повідомить інших 
людей про цукровий діабет. 

• Należy zawsze mieć przy sobie kostki cukru. • Завжди необхідно мати при собі кубики цукру. 

  

Dzieci Діти 

Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie w celu uzyskania 
prawidłowego stężenia cukru we krwi (normoglikemii), zgodnie z 
fizjologicznymi potrzebami życiowymi. 

Лікар призначить правильне дозування для отримання 
правильного рівня цукру в крові (нормоглікемії) відповідно до 
ваших фізіологічних потреб. 
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Polhumin N a inne leki  Полгумін Н та інші препарати  

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych 
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje 
przyjmować. 

Потрібно повідомити лікаря про всі препарати, які зараз 
приймає пацієнт або приймав нещодавно, а також про 
препарати, які пацієнт планує приймати. 

Koniecznie trzeba powiedzieć o przyjmowaniu insuliny lekarzowi, u 
którego pacjent znalazł się  
z innego powodu niż cukrzyca. 

Якщо пацієнт звернувся до лікаря з іншої причини ніж діабет,  
лікарю слід обов'язково повідомити про приймання інсуліну. 

    

Zapotrzebowanie organizmu na insulinę może zmienić się w 
przypadku jednoczesnego stosowania takich leków jak: 

Потреба організму в інсуліні може змінитися, якщо 
приймаються наступні ліки: 

  

Leki zmniejszające działanie insuliny:  Препарати, що знижують дію інсуліну:  

- estrogeny (w tym doustne środki antykoncepcyjne, 
hormonalna terapia zastępcza), 

- естрогени (в т.ч. оральні контрацептиви, замісна 
гормональна терапія), 

- hormony tarczycy,  - гормони щитовидної залози,  

- związki litu (stosowane w leczeniu niektórych chorób 
psychicznych),  

- сполуки літію (використовуються для лікування 
деяких психічних захворювань),  

- danazol (stosowany w leczeniu m.in. łagodnych chorób 
sutka (zwyrodnienie włóknisto-torbielowate sutka), endometriozy 
(rozrostu błony śluzowej macicy poza jamą macicy),  

- даназол (застосовується для лікування, зокрема, 
доброякісних захворювань молочних залоз (фіброзно-
кістозна дегенерація молочних залоз), ендометріозу 
(зростання ендометрію за межами порожнини матки),  

- środki sympatykomimetyczne (np. epinefryna, terbutalina 
stosowane w leczeniu astmy),  

- симпатоміметичні засоби (наприклад, адреналін, 
тербуталін, що використовуються для лікування астми),  

- kwas nikotynowy,  - нікотинова кислота,  

- steroidy (stosowane w stanach zapalnych),  - стероїди (застосовуються при запаленні),  

- fenytoina (lek przeciwpadaczkowy)  - фенітоїн (протиепілептичний препарат)  

  

Leki nasilające działanie insuliny:  Препарати, що підсилюють дію інсуліну:  

- leki β-adrenolityczne (stosowane w leczeniu chorób serca, 
nadciśnienia tętniczego - np. propranolol),  

- β-блокатори (застосовуються для лікування серцево-
судинних захворювань, гіпертензії – наприклад, 
пропранолол),  

- niektóre leki przeciwdepresyjne (np. inhibitory 
monoaminooksydazy np. iproniazyd),  

- деякі антидепресанти (наприклад, інгібітори 
моноаміноксидази, напр. іпроніазид),  

- salicylany (np. aspiryna),  - саліцилати (наприклад, аспірин),  

- analogi somatostatyny (np. oktreotyd),  - аналоги соматостатину (наприклад, октреотид),  

- alkohol etylowy.  - етанол.  

Doustne leki przeciwcukrzycowe zmniejszają zapotrzebowanie na 
insulinę. 

Пероральні протидіабетичні препарати зменшують потребу в 
інсуліні. 

Uwaga! Do wkładów z insuliną nie można wprowadzać innych 
leków. Insuliny nie należy podawać z innymi lekami w jednej 
strzykawce. 

Увага! До картриджів з інсуліном інші препарати не 
вводяться. Інсулін не можна вводити разом з іншими 
препаратами в одному шприці. 

  

Ciąża i karmienie piersią Вагітність і годування груддю 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią lub gdy przypuszcza, że 
może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, przed 
zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub 
farmaceuty.  

Проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом, перш ніж 
почати приймати цей препарат під час вагітності або 
годування грудьми, а також при підозрі вагітності або 
плануванні вагітності.  

  

U kobiet chorych na cukrzycę, w okresie rozrodczym, należy 
bezwzględnie dążyć do uzyskania prawidłowych wartości stężenia 
cukru we krwi w trakcie leczenia insuliną.  

У жінок дітородного віку з цукровим діабетом обов'язково 
необхідно старатися досягти нормального рівня цукру в крові 
під час лікування інсуліном.  

Insulina nie przenika przez łożysko do krwi płodu. Інсулін не проникає через плаценту в кров плоду. 

  

Zapotrzebowanie na insulinę zmniejsza się w pierwszym trymestrze 
ciąży, zwiększa się natomiast w dwóch następnych trymestrach. W 
końcowym etapie ciąży zapotrzebowanie na insulinę jest około 
dwukrotnie większe w porównaniu z okresem przed ciążą.  

Потреба в інсуліні зменшується в першому триместрі 
вагітності і збільшується в наступні два триместри. На 
останньому терміні вагітності потреба в інсуліні приблизно 
вдвічі вище, ніж у період до вагітності.  
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 Zapotrzebowanie na insulinę zmniejsza się w momencie 
wystąpienia czynności porodowej i po porodzie (dawka insuliny 
zbliża się do dawki stosowanej u nieciężarnych kobiet chorych na 
cukrzycę).  

 Потреба в інсуліні знижується на початку пологів і після 
пологів (доза інсуліну подібна до дози, що застосовується у 
невагітних жінок з цукровим діабетом).  

Insulina nie przenika do mleka matki. Pacjentki leczone insuliną 
mogą karmić piersią. Często jest konieczna zmiana dawki insuliny 
lub diety. 

Інсулін не проникає в грудне молоко. Жінки, які отримують 
лікування інсуліном, можуть годувати грудьми. Часто 
необхідно змінити дозу інсуліну або дієту. 

  

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Керування транспортними засобами та іншими 
механізмами 

Należy zwrócić uwagę na mogące pojawić się objawy hipoglikemii. 
Zdolność koncentracji  
i reagowania jest zwykle osłabiona w czasie hipoglikemii. Nigdy nie 
należy prowadzić pojazdów mechanicznych, jeżeli dolegliwości 
wskazują na zbliżający się stan hipoglikemii. Należy skontaktować 
się z lekarzem w celu dokładnego rozważenia możliwości 
prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń 
w przypadku występowania częstych stanów hipoglikemii lub w 
przypadku trudności w rozpoznaniu jej objawów. 

Необхідно слідкувати за симптомами гіпоглікемії, які можуть 
виникнути. Під час гіпоглікемії  
здатність до концентрації уваги та швидкість реакції зазвичай 
порушується. Якщо симптоми свідчать про наближення 
гіпоглікемії необхідно відмовитися від водіння автомобілю. 
При частих епізодах гіпоглікемії або труднощів з 
розпізнаванням її симптомів, слід звернутися до лікаря, щоб 
ретельно вивчити можливість керування транспортними 
засобами або роботи з машинами. 

  

Lek Polhumin N zawiera sód Препарат Полгумін Н містить натрій 

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jednostkę 
dawkowania, to znaczy lek uznaje się 

Лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на 
дозу, тобто є 

za „wolny od sodu”. практично «безнатрієвим» препаратом. 

  

  

3. Jak stosować lek Polhumin N 3. Як приймати препарат Полгумін Н 

  

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W 
przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. 

Завжди приймайте цей препарат точно згідно зі вказівками 
лікаря. У разі будь-яких сумнівів, зверніться до лікаря. 

Dawkowanie insuliny jest indywidualne dla każdego pacjenta. 
Dawkę insuliny określa się na podstawie wieku pacjenta, 
aktywności ruchowej, stanu zdrowia (np. występowanie 
niewydolności nerek), jak również stosowania innych leków. 
Dokładna dawka insuliny powinna być określona na podstawie 
regularnego monitorowania stężenia cukru we krwi i w moczu.  

Дозування інсуліну індивідуальне для кожного пацієнта. Доза 
інсуліну визначається відповідно до віку пацієнта, фізичної 
активності, стану здоров’я (наприклад, наявність ниркової 
недостатності), а також прийому інших ліків. Точну дозу 
інсуліну слід визначати шляхом регулярного контролю рівня 
цукру в крові та сечі.  

Podczas każdej zmiany insuliny: np. z insuliny mieszanej 
(wieprzowo-wołowej) lub wołowej na insulinę ludzką, zmiany 
postaci, również zmiany wytwórcy leku może być konieczna zmiana 
dawkowania, która powinna odbywać się pod kontrolą lekarza.  

Під час кожної зміни інсуліну: наприклад, зі змішаного 
інсуліну (свинячо-бичачий) або інсуліну великої рогатої 
худоби на інсулін людський, зміни лікарської форми, а також 
зміни виробника препарату, може знадобитися зміна дози, 
яка повинна відбуватися під наглядом лікаря.  

U pacjentów, u których wysokooczyszczona insulina wieprzowa lub 
inne wysokooczyszczone insuliny ludzkie zapewniają właściwe 
stężenie glukozy, nie przewiduje się innych zmian dawkowania niż 
rutynowe, mające na celu stałą kontrolę stanu pacjenta. 

У пацієнтів, у яких свинячий інсулін високої чистоти або інші 
інсуліни людські високої чистоти забезпечують відповідний 
рівень глюкози в крові, не передбачається жодних інших змін 
дозування, крім звичайних, які мають на меті постійний 
контроль стану пацієнта. 

  

Należy bezwzględnie przestrzegać terminów wizyt kontrolnych, 
zalecanych przez lekarza.  

Обов’язково слід з'являтися на контрольні прийоми у терміни, 
рекомендовані лікарем.  

W trakcie leczenia konieczna jest systematyczna kontrola stężenia 
cukru we krwi lub w moczu. 

Під час лікування необхідний систематичний контроль рівня 
цукру в крові або сечі. 

Polhumin N we wstrzykiwaczu napełnionym przeznaczony jest 
wyłącznie do podawania we wstrzyknięciach podskórnych. Jeśli 
konieczne jest podanie insuliny inną metodą, należy poradzić się 
lekarza. 

Полгумін Н у попередньо наповнених шприц-ручках 
призначений лише для застосування у формі підшкірних 
ін’єкцій. При необхідності введення інсуліну іншим способом 
слід звернутися за порадою до лікаря. 
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Podanie podskórne należy wykonać w okolicę brzucha, pośladki, 
udo lub górną część ramienia. Należy zmieniać miejsca iniekcji, aby 
uniknąć zgrubień.  

Підшкірну ін’єкцію слід робити в живіт, сідниці, стегно або 
надпліччя. Місця ін’єкцій слід змінювати, щоб уникнути 
утворення ущільнень.  

Przygotowanie insuliny we wkładach Приготування інсуліну в картриджах 

Przed umieszczeniem wkładu zawierającego insulinę we 
wstrzykiwaczu do podawania insuliny, wkład należy kilkakrotnie 
obrócić do góry i na dół, tak by szklana kulka swobodnie mogła się 
przemieszczać od jednego do drugiego końca wkładu. Czynność tę 
należy wykonać kilkakrotnie (około 10 razy), aż do uzyskania 
jednorodnej mętnej lub mlecznej zawiesiny. Jeśli wkład znajduje się 
już we wstrzykiwaczu, należy nim obrócić kilkakrotnie tak jak 
opisano powyżej. 

Перед тим як вставити картридж попередньо наповнений 
інсуліном в шприц-ручку для ін’єкцій інсуліну, картридж 
необхідно кілька разів повернути вгору та вниз, щоб скляна 
кулька могла вільно переміщатися від одного кінця 
картриджа до іншого. Цю операцію потрібно виконати кілька 
разів (близько 10 разів) до отримання однорідної каламутної 
або молочної суспензії. Якщо картридж уже розміщений в 
шприц-ручці, слід його повернути кілька разів, як описано 
вище. 

Powyższe czynności należy wykonać przed każdym wstrzyknięciem 

insuliny. 

Вказані вище дії слід виконувати перед кожною ін’єкцією 

інсуліну. 

Wykonanie wstrzyknięcia Виконання ін'єкції 

− ująć skórę między dwa palce, a następnie wbić igłę w fałd skóry 

pod kątem około 45 i wstrzyknąć insulinę pod skórę; 

− затиснути шкіру між двома пальцями, потім ввести голку 

в складку шкіри під кутом приблизно 45 і ввести інсулін під 
шкіру; 

− wyciągnąć igłę i lekko ucisnąć miejsce wstrzyknięcia na kilka 
sekund, aby zapobiec wyciekaniu insuliny. 

− витягнути голку і злегка притиснути місце ін’єкції на кілька 
секунд, щоб запобігти витоку інсуліну. 

Miejsce wstrzyknięć należy zmieniać zgodnie z zaleceniem lekarza.  Завжди приймати препарат точно згідно зі вказівками лікаря.  

Nie należy powtórnie stosować zużytych igieł. Igłę należy usunąć w 
bezpieczny sposób. Nie należy dzielić się igłami i wstrzykiwaczami z 
innymi osobami. Wkład można stosować aż do wykorzystania jego 
zawartości, a następnie należy go usunąć w bezpieczny sposób. 

Використані голки повторно не використовувати. Голку 
безпечно утилізувати. Голок та шприц-ручок не передавати 
іншим особам. Картридж можна використовувати до 
спорожнення його вмісту, а потім його необхідно безпечно 
утилізувати. 

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, 
należy zwrócić się do lekarza. 

Якщо у вас виникло враження, що дія препарату занадто 
сильна або занадто слабка, зверніться до лікаря. 

  

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polhumin N Застосування більшої, ніж призначено, дози препарату 
Полгумін Н 

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy 

niezwłocznie zwrócić się do lekarza. 

У разі прийому дози препарату, що перевищує 

рекомендовану, негайно зверніться до лікаря або 

фармацевта. 

W wyniku przedawkowania insuliny może wystąpić hipoglikemia 
(przyczyny i objawy hipoglikemii – patrz punkt 2 „Informacje ważne 
przed zastosowaniem leku Polhumin N”).  

Внаслідок передозування інсуліну може виникнути 
гіпоглікемія (причини та симптоми гіпоглікемії – див. розділ 2 
«Важлива інформація щодо застосування препарату Полгумін 
Н»).  

Postępowanie przy przedawkowaniu insuliny zależy od nasilenia 
hipoglikemii: 

Лікування при передозуванні інсуліну залежить від тяжкості 
гіпоглікемії: 

− w stanach lekkiej i umiarkowanej hipoglikemii należy 
natychmiast spożyć rozpuszczone w wodzie 2-5 kostek lub łyżeczek 
cukru albo szklankę napoju zawierającego cukier. Nie należy 
przyjmować insuliny, jeżeli objawy wskazują na możliwość 
wystąpienia hipoglikemii. Zawsze należy mieć przy sobie cukier, 
słodycze, ciastka lub sok owocowy; 

− при легкій та помірній гіпоглікемії слід негайно прийняти 
2-5 кубиків або чайних ложок цукру, розчиненого у воді, або 
склянку цукровмісного напою. Інсулін не приймати, якщо 
симптоми свідчать про можливий розвиток гіпоглікемії. 
Необхідно завжди мати при собі цукор, солодощі, печиво або 
фруктовий сік; 

− w ciężkiej hipoglikemii, kiedy pacjent traci przytomność, osoba 
przeszkolona powinna podać glukagon. Od razu po odzyskaniu 
przytomności należy spożyć cukier lub przekąskę zawierającą 
cukier. Jeśli pacjent nie odzyskuje przytomności po podaniu 
glukagonu, powinien być leczony w szpitalu. Po każdorazowym 
podaniu glukagonu należy uzyskać poradę medyczną w celu 

− при тяжкій гіпоглікемії, коли пацієнт втрачає свідомість, 
кваліфікована особа повинна ввести глюкагон. Після 
відновлення свідомості слід прийняти цукор або солодкий 
перекус. Якщо пацієнт не приходить до тями після введення 
глюкагону, його слід лікувати в стаціонарі. Після кожного 
введення глюкагону необхідно звернутися за медичною 
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ustalenia przyczyny hipoglikemii i możliwości zapobiegania jej 
wystąpieniu w przyszłości. 

порадою, щоб визначити причину гіпоглікемії та запобігти їй у 
майбутньому. 

Należy poinformować krewnych, przyjaciół i współpracowników, że 
w przypadku utraty przytomności trzeba nieprzytomnego ułożyć na 
boku i natychmiast uzyskać poradę medyczną. Pacjentowi 
nieprzytomnemu nie można podawać pożywienia i picia, ze 
względu na możliwość zachłyśnięcia. 

Родичам, друзям та колегам необхідно повідомити, що при 
втраті свідомості необхідно повернути людину без свідомості 
на бік і негайно звернутися за медичною допомогою. 
Пацієнту, який втратив свідомість, не можна давати їсти чи 
пити через ризик удушення. 

W przypadku hipoglikemii z utratą przytomności lub częstych 
stanów hipoglikemii należy skontaktować się z lekarzem 
prowadzącym, gdyż może być konieczna zmiana dawki insuliny i 
pory jej przyjmowania oraz zmiana diety i aktywności fizycznej. 

При гіпоглікемії із втратою свідомості або частих станів 
гіпоглікемії слід звернутися до лікаря для корегування дози 
інсуліну та часу прийому інсуліну, а також зміни дієти та 
фізичної активності. 

  

Pominięcie zastosowania leku Polhumin N Пропуск прийому препарату Полгумін Н 

W przypadku pominięcia dawki insuliny należy skontaktować się z 

lekarzem. 

У разі пропуску прийому дози її слід прийняти якомога 

швидше. 

W przypadku pominięcia dawki leku, może wystąpić hiperglikemia. При пропуску дози може виникнути гіперглікемія. 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia 
pominiętej dawki. 

Не застосовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену 
дозу. 

W przypadku pominięcia dawki leku o stałej, określonej porze, lek 
należy podać jak najszybciej, jeśli czas do podania kolejnej dawki 
jest wystarczająco długi, lub podać kolejną dawkę o właściwej 
porze i kontynuować regularne podawanie leku. 

При пропуску дози препарату у певний фіксований час, слід її 
подати якомога швидше, якщо достатньо багато часу до 
введення наступної дози, або ввести наступну дозу в 
потрібний час і продовжити регулярне введення препарату. 

  

4. Możliwe działania niepożądane 4. Можливі побічні ефекти 

  

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, 
chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні 
ефекти, хоча вони виникають не у всіх. 

Tak jak w przypadku innych insulin, hipoglikemia jest najczęściej 
występującym powikłaniem stosowania leków insulinowych.  

Як і у випадку з іншими інсулінами, гіпоглікемія є найбільш 
частим ускладненням застосування інсулінових препаратів.  

  

Działania niepożądane zgłaszane często (u mniej niż 1 na 10 
pacjentów) 

Часті побічні ефекти (можуть виникати менше ніж у 1 з 10 
пацієнтів) 

Miejscowa reakcja alergiczna – objawy w miejscu wstrzyknięcia 
(zaczerwienienie, obrzęk, świąd, ból i krwiak w miejscu 
wstrzyknięcia) mogą się pojawiać w czasie leczenia insuliną. 
Większość tych objawów jest zwykle przemijająca i ustępuje w 
czasie trwania leczenia. 

Місцева алергічна реакція – симптоми у місці ін’єкції 
(почервоніння, набряк, свербіж, біль у місці ін’єкції та 
гематома) можуть виникати під час лікування інсуліном. 
Більшість із цих симптомів зазвичай є тимчасовими і зазвичай 
зникають при продовженні лікування. 

  

Zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia Шкірні реакції в місці ін’єкції 

Jeżeli insulina jest wstrzykiwana w to samo miejsce zbyt często, to 
tkanka tłuszczowa może ulec obkurczeniu (lipoatrofii) albo 
zgrubieniu (lipohipertrofii) (niezbyt często - nie częściej niż u 1 na 
100 pacjentów). Grudki pod powierzchnią skóry mogą być też 
spowodowane przez gromadzenie się białka o nazwie amyloid 
(amyloidoza skórna, częstość jej występowania jest nieznana). 
Insulina wstrzyknięta w obszar, w którym występują grudki, może 
nie działać odpowiednio. Za każdym razem należy zmieniać miejsce 
wstrzyknięcia — pomoże to zapobiec wystąpieniu tych zmian 
skórnych. 

Якщо інсулін вводити в одне й те саме місце занадто часто, 
може розвиватися ліпоатрофія (зменшення жирової тканини) 
або ліпогіпертрофія (збільшення жирової тканини) (нечасто – 
не більше ніж у 1 з 100 пацієнтів). Ущільнення під поверхнею 
шкіри також можуть бути спричинені накопиченням білка, 
який називається амілоїдом (шкірний амілоїдоз, частота 
виникнення невідома). Інсулін, введений в ущільнену 
область, може не працювати належним чином. Місце ін'єкції 
необхідно постійно змінювати, щоб запобігти виникненню 
шкірних реакцій. 

  

Działania niepożądane zgłaszane bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 
000 pacjentów) 

Рідкісні побічні ефекти (можуть виникати менше ніж у 1 з 
10 000 пацієнтів) 

Uogólniona reakcja uczuleniowa – może objawiać się: uogólnioną 
wysypką skórną, swędzeniem, potami, zaburzeniami żołądkowo-
jelitowymi, obrzękiem naczynioruchowym, trudnościami w 

Узагальнена алергічна реакція – може проявлятися у вигляді 
шкірного висипу, свербіння, пітливості, шлунково-кишкових 
розладів, ангіоневротичного набряку, утруднення дихання, 
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oddychaniu, kołataniem serca, spadkiem ciśnienia krwi i 
omdleniem/utratą przytomności.  

серцебиття, зниження артеріального тиску та 
непритомності/втрати свідомості.  

➢ Jeśli podczas stosowania leku Polhumin N wystąpią takie 
objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.  

➢ Якщо такі симптоми виникають під час прийому препарату 
Полгумін Н, слід негайно звернутися до лікаря.  

  

Zgłaszanie działań niepożądanych  Повідомлення про побічні ефекти  

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie 
objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o 
tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane 
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania 
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych  

У разі виникнення будь-яких побічних ефектів, включаючи 
будь-які побічні ефекти, не зазначені в цьому листку, слід 
звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. Про побічні 
реакції можна повідомити безпосередньо в Департамент 
моніторингу побічних ефектів лікарських засобів Управління 
реєстрації лікарських засобів, виробів медичного 
призначення та біоцидних препаратів за адресою:  

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa  Ал. Єрозолімське, 181C; 02-222 Варшава / Al. Jerozolimskie 
181C, 02-222 Warszawa  

Tel.: + 48 22 49 21 301  Тел.: + 48 22 49 21 301  

Faks: + 48 22 49 21 309  Факс: + 48 22 49 21 309  

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl  Веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl  

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi 
odpowiedzialnemu. 

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний 
суб’єкт. 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić 
więcej informacji na temat  

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти 
зібрати більше інформації про  

bezpieczeństwa stosowania leku. безпеку застосування цього препарату. 

  

  

5. Jak przechowywać lek Polhumin N 5. Умови зберігання препарату Полгумін Н 

  

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Зберігати препарат у недоступному для дітей місці і поза 
полем зору дітей. 

  

Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C). Зберігати в холодильнику (2˚C – 8˚C). 

Nie zamrażać.  Не заморожувати.  

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed 
światłem. 

Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. 

  

Wkład po pierwszym otwarciu przechowywać w temperaturze 
poniżej 25ºC maksymalnie przez 28 dni. 

Картридж, після першого відкриття, зберігати при температурі 
нижче 25ºC не більше 28 днів. 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności 
zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni 
dzień danego miesiąca. 

Не використовувати цей препарат після закінчення терміну 
придатності, зазначеного на упаковці. Термін придатності 
означає останній день зазначеного місяця. 

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę wyglądu 
zawartości opakowania. 

Не використовуйте цей препарат, якщо вигляд вмісту 
упаковки змінений. 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych 
pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z 
lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże 
chronić środowisko. 

Не викидайте препарат у каналізацію або в контейнери для 
побутових відходів. Запитайте свого фармацевта що зробити з 
лікарськими засобами, які ви більше не використовуєте. Така 
поведінка допоможе захистити навколишнє середовище. 

  

  

6. Zawartość opakowania i inne informacje 6. Вміст упаковки та інша інформація 

  

Co zawiera lek Polhumin N Склад препарату Полгумін Н 

Substancją czynną leku jest biosyntetyczna wysokooczyszczona 
insulina ludzka izofanowa. 

Діючою речовиною препарату є біосинтетичний 
високоочищений людський ізофан-інсулін. 

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. insuliny ludzkiej. 1 мл суспензії містить 100 МО людського інсуліну. 

Jeden wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml zawiesiny, co 
odpowiada 300 j.m. insuliny izofanowej. 

Один картридж для шприца-ручки містить 3 мл розчину, що 
відповідає 300 МО ізофан-інсуліну. 
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Inne składniki leku to: protaminy siarczan, disodu fosforan 
dwunastowodny, fenol, metakrezol, glicerol, cynku chlorek (4% 
roztwór Zn2+), kwas solny (roztwór 0,1 mol/l), sodu wodorotlenek 
(roztwór 0,1 mol/l) i woda do wstrzykiwań. 

Допоміжні речовини: протаміну сульфат, динатрію фосфату 
додекагідрат, фенол, метакрезол, гліцерин, хлорид цинку (4% 
розчин Zn2+), хлористоводнева кислота (розчин 0,1 моль/л), 
гідроксид натрію (розчин 0,1 моль/л) і вода для ін'єкції. 

  

Jak wygląda Polhumin N i co zawiera opakowanie Лікарська форма препарату Полгумін Н та вміст упаковки 

Biała, obojętna, jałowa, wodna zawiesina insuliny ludzkiej we 
wkładzie o pH 6,9-7,8. 

Білий, нейтральний, стерильний водний розчин людського 
інсуліну в картриджі з рН 6,9-7,8. 

  

Opakowanie Упаковка 

5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml.  5 картриджів для шприца-ручки по 3 мл.  

  

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Відповідальний суб’єкт та виробник 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna Акціонерне товариство «Тархомінський фармацевтичний 
завод «Польфа» 

ul. A. Fleminga 2 вул. А. Флемінга, 2 / ul. A. Fleminga 2 

03-176 Warszawa 03-176 Варшава / 03-176 Warszawa 

Numer telefonu: 22 811-18-14 Номер телефону: 22 811-18-14 

  

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić 
się do przedstawiciela Podmiotu odpowiedzialnego. 

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться 
до представника відповідального суб’єкта. 

  

  

Data ostatniej aktualizacji ulotki:  Дата останнього оновлення листка:  

  

  

 


